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Selecció de Misses

Kyrie, de la Missa a la Mare de Déu de Núria

Gloria, de la Missa per al Centenari de Balmes

Credo, de la Missa Balmes

Sanctus i Benedictus, de la Missa a la Mare de Déu de Núria

Agnus Dei, de la Missa del Roser

Ite missa est, de la Missa Balmes

Selecció d’Himnes, Motets i altres cants litúrgics

Ofertori a Sant Miquel dels Sants (orgue sol)

Ave Maris Stella

Veni Creator Spiritus

Te Deum. 

Selecció de cants d’inspiració popular

Nadal, per a orgue sol

Lo nom de Maria (del cicle Marianes)

Jaculatòries al Santíssim Sagrament
(del cicle Eucarístiques)

Goigs a llaor de Sant Miquel dels Sants

Himne a Santa Cecília

Orfeó Vigatà
Vicenç Prunés, orgue

Benet Camps, direcció
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L’Orfeó Vigatà neix l’any 1902 sota el nom d’Orfeó de Sant Lluís 
Gonçaga, gràcies a l’entusiasme del jove seminarista Miquel Rovira i 
Serrabassa. L’any 1915 el bisbe Torres i Bages donà el vist i plau per tal 
que el grup prengués el nom d’Orfeó Vigatà. Data d’aquest any també 
la confecció de la seva senyera distintiva. Un any més tard que el grup 
s’amplià amb veus femenines arribant a assolir la suma d’un centenar 
de cantaires. Durant la Guerra Civil el local de l’Orfeó Vigatà fou 
saquejat, desordenat i clausurat. Es destruí bona part del seu Arxiu 
Musical. Mn. Miquel morí l’any 1957, però la seva tasca continuà sota la 
batuta del Mestre Rafael Subirachs. Amb ell l’Orfeó organitzà els 
Festivals de Música de �nals dels anys cinquanta i mitjans dels seixanta. 
Diferents directors es succeïren des de 1967: Mn. Andreu Ramírez, 
Santi Riera, Joaquim Maideu, Pere Sellarès, Mn. Ramon Vidal, Àngel 
Colomer... Amb Antoni Coll i Cruells (1982-88) l’Orfeó Vigatà inicià una 
etapa de formació musical adreçada als cantaires (solfeig, cant, 
instruments), i de projecció internacional, que va continuar sota la 
direcció de Josep Maria Mas i Bigas (1988-2000). El setembre del 2000 
s’enceta una etapa de renovació interna, sota la direcció de Benet 
Camps i Marsal, incrementant el nombre de components �ns a uns 50 
cantaires, i renovant el seu repertori amb obres de variats estils i 
èpoques. Aquests últims anys, l’Orfeó Vigatà ha cantat a Alemanya 
(2006), al País Basc (2007), a Roma, Itàlia (2009), a Bulgària (2010), a 
França (2012), a Bèlgica (2014) i a Segovia (2015) i a molts indrets del 
nostre país. Sota el nom d’Orfeó Vigatà s’aplega també la Coral Infantil 
Espurna i una massa social que participa de diverses activitats, així 
com un auditori i local social obert a d’altres entitats ciutadanes. 

Benet Camps i Marsal (Barcelona, 1953) es va iniciar a la 
música a l’Escolania de Montserrat. Ha cursat estudis de direcció coral 
amb Ervin List, Lluís Virgili, Vicky Lumbroso i Pierre Cao, i de cant amb 
Maria Pacreu, Eulàlia Salbanyà i Joan Cabero. El 1976 fou nomenat 
instructor de direcció coral del moviment francès A Coeur Joie, formant 
part del professorat de diversos cursos internacionals, dels cursos de 
direcció i tècnica vocal de Segovia i dels de Cervera. La FCEC, Corals 
Joves i el Secretariat de Corals Infantils, així com la Federació de Corals 
de Mallorca, li han con�at la direcció del cant comú o de tallers en 
diverses trobades. El setembre del 2000 començà a dirigir l’Orfeó 
Vigatà, dirigint entre d’altres al Palau de La Música, al Gran Teatre del 
Liceu, al Monestir de Montserrat, a Santa Maria La Major de Roma i ha 
col·laborat amb la Jove Orquestra Comarcal d’Osona, l’Orquestra de 
l’Escola de Música de Vic i The Ripieno Consort. Han actuat per molts 
indrets de Catalunya, al País Basc, Alemanya, Itàlia, França i Bèlgica. 

Fundà la Capella Gregoriana dels Dolors, de Vic, dedicada a la 
pràctica del cant gregorià, i amb qui ha actuat per diversos 
auditoris i esglésies de Catalunya, de França i d’Itàlia.

PROPER CONCERT... 

Diumenge 18 d’octubre a les 6 de la tarda
 TUBA MAGNA: la festa de l’orgue i els metalls
 Pirena Brass, quintet de vent metall (Aragó)
 Vicenç Prunés, orgue
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